Dzień dobry
Nasz temat w tym tygodniu to: Wir treffen uns vor der Imbissbude –
poznajemy odmianę czasowników zwrotnych.
die Imbissbude – budka z jedzeniem
vor der Imbissbude – przed budką z jedzeniem
sich treffen – spotykać się
Zapisujemy (lub drukujemy i wklejamy do zeszytu) poniższą notatkę.
Przykładem czasownika zwrotnego jest czasownik sich freuen – cieszyć się
Czasowniki zwrotne występują w języku niemieckim z zaimkiem zwrotnym
sich, który przyjmuje różne formy w zależności od osoby i liczby.
Język niemiecki różni się więc od języka polskiego, w którym zaimek zwrotny
się ma we wszystkich osobach takie same formy.
Popatrzcie na odmianę czasownika zwrotnego sich freuen – cieszyć się.
ich freue mich – ja cieszę się
du freust dich – ty cieszysz się
er/ sie/es freut sich – on/ona/ono cieszy się
wir freuen uns – my cieszymy się
ihr freut euch – wy cieszycie się
sie/ Sie freuen sich – oni, one/ Pan/ Pani/ Państwo cieszą się
Uwaga! Nie wszystkie zaimki zwrotne w języku polski są zwrotne w języku
niemieckim i odwrotnie, np.
zaczynać się – beginnen (czasowniki są zwrotne w j. polskim,
uczyć się – lernen
a w j. niemieckim nie)
odpoczywać – sich erholen (czasowniki są zwrotne w j. niemieckim,
siadać – sich setzen
a w j. polskim nie)
Zaimek zwrotny występuje w zdaniu zawsze blisko orzeczenia, np.

Ich wasche mich morgens. – Myję się rano. (szyk prosty w zdaniu)
Morgens wasche ich mich. – Rano myję się. (szyk przestawny w zdaniu)
Przykłady czasowników zwrotnych w języku niemieckim:
sich waschen – myć się (czasownik nieregularny a→ä)
sich erholen – odpoczywać
sich setzen – siadać
sich treffen – spotykać się (czasownik nieregularny e→i)
sich befinden – znajdować się
sich kämmen – czesać się
sich interessieren – interesować się
sich langweilen – nudzić się
sich fühlen – czuć się
sich verspäten – spóźniać się
Wybierz dwa dowolne czasowniki i odmień je w zeszycie. Następnie uzupełnij
poniższe zdania brakującymi zaimkami zwrotnymi w odpowiedniej formie.
Prześlij odmienione czasowniki i uzupełnione zdania.
1. Wäschst du ……….. morgens? – Ja, ich wasche ………. morgens.
2. Er kämmt ……….. jetzt. – Kämmt ihr ……… auch jetzt?
3. Wir treffen ……….. im Stadtzentrum. Die Imbissbude befindet ……….
vor dem Kino.
4. Antje und Katrin treffen ……….. am Nachmittag.
5. Wofür interessierst du ……..?
6. Wir interessieren ……….. für Musik.
7. Das Kino befindet ………. vor meinem Haus.
8. Wie fühlst du …………?
9. Wir langweilen …………. zu Hause.
10. Wie erholt ihr …………… am liebsten?
Proszę również wykonać ustnie zadanie 1 ze strony 91 w podręczniku.
Dla chętnych zadanie 5 ze strony 91. Proszę przesłać.
Przypominam mojego maila: lidia1108@interia.pl
Pozdrawiam gorąco
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